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Koninklijke onderscheiding dhr. ir. Hans van Dord, 16 december 2017
________________________________________________________
Beste mensen,
Voor mij is het als oud-biologieleraar altijd weer een feest om in Burgers’
Zoo te zijn. Ik geniet altijd volop van de mooie ecodisplays. Sinds kort
ook van de prachtige mangrove-hal. Uniek in de wereld!
Koninklijke Burgers’ Zoo is echter veel meer dan een dierenpark alleen.
Burgers’ Zoo doet veel aan onderzoek en bescherming. Zo is het
onderzoek naar de chimpansees wereldberoemd. En beschermt
Burgers’ Zoo al 28 jaar lang een groot natuurgebied met
mangrovebossen in Belize, dat ligt in Midden-Amerika. De nieuwe
mangrovehal is als het ware ambassadeur van dit natuurgebied.
Burgers’ Zoo is zeer belangrijk en trendsettend op vele gebieden. En is
daarom in 2013 koninklijk geworden. Dit predicaat heb ik samen met
oud-burgemeester Krikke mogen uitreiken. Een hele eer.
Meneer Van Dord, Beste Hans,
Het is voor mij ook een eer om jou te mogen toespreken. Vanmorgen
ben je al toegesproken bij je afscheid als voorzitter van de Zoogdiervereniging. Hopelijk sta je me toe om daar nog iets aan toe te voegen.
Voordat je bij Arcadis, de voormalige Heidemij, carrière hebt gemaakt,
werkte je bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Met de voeten in
de klei, nieuw land makend. Bij Arcadis ben je geëindigd als
wereldburger bouwend aan de nieuwste multinational van Nederland.
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Naast je werk bij Arcadis vond je ook nog tijd voor maatschappelijke
functies. Na je pensioen in 2008 ben je hier volop mee doorgegaan.
Beste Hans,
we kennen elkaar van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij,
kortweg de KNHM, waarvan ik voorzitter ben geweest en jij
vicevoorzitter was. De KNHM is een ideële vereniging voor de
verbetering van de leefomgeving, opgericht in 1888. De commerciële
activiteiten van de vereniging zijn in 1972 ondergebracht in de
onderneming Heidemij en later volledig gescheiden van de vereniging.
In 1997 is Heidemij omgedoopt tot Arcadis. De samenwerking is altijd
gebleven.
In de periode 2000 tot en met 2012 was je vicevoorzitter van de KNHM.
En is de KNHM uitgegroeid tot een eigentijdse organisatie met meer dan
200 professionele vrijwilligers. Vanaf 2008 gaf je leiding aan de
strategische heroriëntatie waarbij het maatschappelijk belang van
burgerparticipatie vertaald is in een concrete strategie. We waren
misschien wel de eerste ondersteuningsinstelling voor burgerparticipatie.
Ik heb je daarbij leren kennen als energiek, gedreven, galant en tactvol.
Je bent iemand die kansen ziet en deze weet te vertalen in concrete
acties. Je weet mensen daarbij als geen ander te inspireren en te
verbinden. Ik heb veel van je geleerd, dank daarvoor!
Van 2001 tot 2009 was je voorzitter van de vereniging SOVON
vogelonderzoek Nederland. SOVON is een organisatie met meer dan
10.000 vrijwilligers en 56 professionals en verricht vogelonderzoek ten
behoeve van natuurbeleid, natuurbeheer en kennisontwikkeling.
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SOVON is uitgegroeid tot het landelijk kenniscentrum omtrent het
voorkomen en de ontwikkeling van vogels in Nederland.
Voor SOVON was je de ideale voorzitter. Aanwezig als het moest en op
de achtergrond als het kon. Na je terugtreding als voorzitter is nog
regelmatig een beroep op je gedaan voor advisering in strategische
dossiers.
Na je pensionering heb je zitting genomen in de Raad van
Commissarissen van de GOPA Group. Een van oorsprong Duits
consultantbureau met 800 medewerkers dat wereldwijd in 130 landen
werkzaam is. En gespecialiseerd is op het terrein van ontwikkelingshulp.
Met als klanten bijvoorbeeld de Europese Commissie en de
Wereldbank.
Als commissaris geef je strategisch advies aan het management én de
aandeelhouders. En hou je toezicht. Je hebt een cruciale rol gespeeld bij
het omvormen van het Duitse bedrijf GOPA tot het Europese bedrijf dat
de GOPA Group nu is.
Sinds 2008 ben je ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het
International Water ad Sanitation Centre, kortweg IRC. Deze stichting is
wereldwijd werkzaam op het gebied van water en sanitaire
voorzieningen.
Het IRC heeft een hoofdkantoor in Nederland en is vooral werkzaam in
Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Honduras, India en Uganda. En heeft 80
medewerkers.
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Met veel betrokkenheid en energie heb je je ingezet om de organisatie
te professionaliseren. Mede dankzij jou behoort IRC op haar werkgebied
tot de wereldtop, qua efficiëntie en effectiviteit.
Vanaf 2010 tot vanmorgen was je voorzitter van de Zoogdiervereniging.
Deze vereniging, met 1700 leden, heeft als doel de bevordering van
onderzoek en bescherming van de in het wild levende zoogdieren en
hun leefgebieden in Nederland.
Als voorzitter was je de drijvende kracht achter de nauwere samenwerking met de stichtingen RAVON en FLORON.
Ondanks dat iedereen dacht dat het stafbureau van de
Zoogdiervereniging niet meer te redden was, heb je er persoonlijk voor
gezorgd dat een faillissement werd voorkomen. Hiermee behielden 15
medewerkers hun baan en wordt het belang van de wilde zoogdieren
nog steeds meegenomen in maatschappelijke afwegingen.
Van de stichting FLORON, een afkorting van Floristisch Onderzoek
Nederland, ben je van 2010 tot 2016 ook voorzitter geweest. Deze
stichting zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de
Nederlandse wilde flora. FLORON heb je eerst voor het faillissement
behoed en daarna uitgebouwd tot een bloeiende organisatie. [Je bent
dus eigenlijk de ideële equivalent van een bedrijvendoktor.]
De ruim 2000 vrijwilligers van FLORON zijn jou bijzonder dankbaar voor
het redden van ‘hun’ organisatie.
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In jouw eigen gemeente Epe laat je je ook niet onbetuigd. Sinds 2015
ben je voorzitter van de Erfgoedcommissie. En voorzie je samen met de
overige commissieleden het college van B&W van advies, gevraagd en
ongevraagd.
Beste Hans,
Voordat ik tot een afronding kom, wil ik nog iets heel belangrijks doen.
Beste Carine. Je hebt Hans heel vaak afgestaan in al die jaren. En bent
altijd zijn steun en toeverlaat geweest. Hartelijk dank daarvoor!
Graag overhandig ik je zo meteen een bos bloemen als blijk van dank.
En onthoudt: hetgeen nu gaat komen, valt ook jou toe.
Beste Hans,
Ik rond af. Je bent bescheiden en hoeft niet zo nodig op de voorgrond te
treden. Toch zetten we je vandaag graag in het zonnetje.
Je bent iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft
ingespannen en anderen heeft gestimuleerd.
En je hebt werkzaamheden verricht die voor de samenleving een
bijzondere waarde hebben, met name op het terrein van natuur- en
milieubescherming.
Met heel veel genoegen mag ik je dan ook melden dat het Zijne
Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd, bij Koninklijk Besluit
van 29 november 2017, je te benoemen tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.

